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  253-والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

 لھم ومناقشته الصوفية بعض مع ا"لباني وقصة( عليھا الخروج جواز يرى و# ا"ربعة للمذاھب يتعصب فيمن رأيكم ما -1

  ") غف8تھم في الناس دعوا:"  حديث صحة وما القبور، على البناء مسألة حول

  رده وفي الس8م إلقاء في"  ومغفرته:" الزيادة صحة ما -2

  .يفعل أماذا المجلس من واحد كل ويصافح يسلم أن له يجوز فھل كثير ناس وفيه مجلسا دخل رجل -3

  ذلك يشرع فھل وكلمه حاله عن وسأله أخيه على الرجل سلم إذا -4

  ث8ثا سلم سلم إذا كان وسلم عليه E صلى E رسول أن حديث معنى -5

 الظھر قبل وركعتان الفجر قبل ركعتان ركعات عشر وسلم عليه E صلى E رسول مع صليت عمر بن E عبد حديث -6

 قال وربما بيته ففي والعشاء المغرب بعد اللتان الركعتان فأما العشاء بعد وركعتان المغرب بعد وركعتان بعده وركعتان
  رأيكم فما المسجد في تصلى أن فيجوز بيته في أنھا يرد لم وما الجمعة قبل ركعتان يوجد # أنه يفھم"  الجمعة بعد وركعتان

 وفي البيت في تصلى أن الفجر سنة فيجوز. بيته في الفجر ركعتين يصلي كان وسلم عليه E صلى النبي أن عائشة حديث -7

  رأيكم فما المسجد

  .ذلك في للمرأة أفضل وأيھما البيت، في أم المسجد في أفضل أيھما التراويح ص8ة -8

  .الجمعة يوم في ا"ذانين بين الص8ة حكم وما الجمعة، ص8ة قبل النافلة ص8ة يشرع ھل -9

  كبلغاريا الكفر ب8د من تأتي الذي اللحوم حكم ما - 10

  الكافر شھادة تقبل ھل - 11
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

يكّفيك إذا كان فيه اسم من أمساء اهللا، يكّفيك أنك ذكرت وصفه طاملا أنه امسه، فلّما بيجي امسه  :الشيخ 
  .لكن هذا داخل يف البيت، يعين الشعر اللي دائًما بذكره كل يوم  ...يكون امسه مطابق لوصفه



  .متظلم ومعرف وحمذر *** القدح ليس بريبة يف 
  .بل قد جتد الغيبة فيهم بريبة  ...ومعرف وحمذر هؤالء 

إنه جند بعض اخلطباء بيهامجوا بعض امللتزمني أو اللي اعتقادام يف : كيف طرقت املوضوع قال.. :السائل 
املذاهب مثًال احلنفي يف الشافعي ماشيني يف عبادة معينة قد ختتلف عن أفكارهم ليه بيهامجون ليش ؟ 

مثًال األحناف، ..يعين هذه اللي كان. بدع، ما حتكوا عن البدع يعين بده يقول إنه ما تكون فيه ...اتركوهم 
كأنه يعين هالدين اإلسالمي ...الشوافعة ما الزم نعرتضهم أو ننتقدهم، نوع العبادة اللي بيأديها ومكان 

  . .يعين هو يقصد إنه، يعين القصد منه أنه أي بدعة ...والعبادة اللي أمرنا ربنا فيها كأا
  اله كلهم من رسول اهللا ملتمسون؟ما ق  :الشيخ 
  .لسان حاله ينطق ا ... :السائل 
وهذا أبو عدنان يستقي من هذه الكتب اليت تصرح مع األسف الشديد أن املذاهب . أي نعم  :الشيخ 

األربعة كشرائع أربعة، فبأي شرع مشيت فأنت على هدى، قد يقولوا هذا الكالم وبيتناسوا أنه حقيقة كان 
ع من أنبياء ورسل معصومني فجاء اإلسالم ونسخها مجلة وتفصيًال، ما أدري يستحضر احلقيقة مث هناك شرائ

ومن هنا تأيت اجلملة اليت يتومهها بعض الناس بأا . بييجوا يفرتضوا أنه أربعة مذاهب كأربعة شرائع فأنت خمري
ا " حديثًا نبويًا 

ً
ا لقي اهللا سامل

ً
ميشوا على الداللة هيه، وبيتفرع من ورائها  فهذا الشيء وأمثاله "من قلد عامل

حديث، أول مشهد يف العلم يل طرق مسعي باملناسبة مناقشة بيين وبني أحد مشايخ الصوفية هناك يف 
كتب اهللا عز وجل أين تعرفت على رجل جنار يف الوقت اللي ما ظهر يل يومئٍذ أنه كان ملتزًما كما . دمشق

تدت الصلة واملودة بيين وبينه فبدأت أخذ جمالس خاصة يف بيته، وإذا يب ينبغي لكين آنست منه رشًدا واش
أفهم أنه هو من مجاعة أحد املشايخ الصوفية هناك من أولئك الذين يقيمون ما يسمونه حبفالت الذكر وهي 

حفالت الرقص، ومع األسف أنه احلفلة تبع الشيخ كان حيضرها القنصل الفرنسي يومئٍذ هو وبعض نسائه 
  .اأيضً 

  نصراين؟ ... :السائل 
يقوم صاحبنا هذا ذات يوم حبث حول آالت املعازف وأا حمرمة يف اإلسالم، ...نصراين، املهم   :الشيخ 

واستطردنا يف احلديث ووصلنا إىل املساجد املبنية على القبور، بعد أيام يذكر يل أنه هو حكم على الشيخ، 
املهم فبيقول له ما فيها شيء بناء . قي يف ذهين لقبه العيطهشو كان امسه الشيخ العيطه تعرف تذكر؟ با

املساجد على القبور، وبيقول صاحيب شو رأيك جتتمع مع الشيخ؟ املهم كان اللقاء وكان االجتماع وبدأت 
أنا أتكلم يف مسألة حترمي بناء املساجد على القبور، وذكرت له مسجد كان عندنا باحلارة، ما وسعه هذا يف 

مما ينبغي أن أذكره عن هذا اإلنسان ألنه مات، ألنه قليل ممن يعرتف بالصواب، وإن كان هو يف  احلقيقة



  .األخري حاد عن الصواب بطريقة ما فهو ما أنكر وما جادل بالباطل كما تعلم من كتب الُغماري
  .نعم بعرف  :السائل 
دعوا ( يا شيخ قال عليه السالم  آه، فاعرتف ذا بس لكن شو قال يل، وهنا الشاهد، قال يل  :الشيخ 

هذا منطق الشيخ الذي أنت أشرت إليه، . )دعوا الناس في غفالتها ( ، احلديث، )الناس في غفالتها 
شبيب ناشيء يف طلب العلم وما كان عندي هذه النوعية من اإلحاطة بالسنة وباألحاديث ..لكن أنا يومئذٍ 

. احلديث ألين وزنته باملنطق العلمي، دعوا الناس يف غفالاأشكل علّي هذا . الصحيحة والضعيفة إىل آخره
وين األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وين، كيف هذا احلديث بده يقول إما هذا احلديث ما له أصل أو 

خالص انتهت اجللسة ورحت على ا لبيت ما استطعت أين بأنام إال بعد أن . تأويل وتشهري أنا ما بفهمه
كشف " وهذا احلديث قد أورده الشيخ إمساعيل العجلوين وغريه يف كتابه . حلديث فوجدتهحبثت عن هذا ا

 )دعوا الناس في غفالتها ( وإذ احلديث متداول على ألسنة بعض الناس باللفظ الذي ذكره الشيخ "اخلفاء 
وإذا به متداول، لكن هذه الكتب وظيفتها متييز الصحيح من الضعيف مما هو شاهر على ألسنة الناس، 

في ( ما فيه لفظة  )دعوا الناس يرزق اهللا بعضهم من بعض ( احلديث يف صحيح مسلم وبنظري : بيقول
حذفوا النصف الثاين، هل هو عالقة احلديث بالبيوع  ...فماذا فعل الذين شهروا هذا احلديث  )غفالتها 

. لثاين ونصبوا مكانه يف غفالايف النصف األول وا ...وعدم خروج الستقبال الوافدين من البادية، فإن 
فاآلن ما تسمع من كلمات هي نابعة من هذا املعىن، .  )دعوا الناس في غفالتها ( صار احلديث 

. الناس هذه بدعة، هذه سنة، هذا من صحت خبالف احلديث ما لك وللناس دعوا الناس يف غفالا..شو
ء املشايخ الذين يظن م العلم واجلنس الثاين من هذا هدي اإلسالم، مث كما تعلمون مجيًعا كثري من هؤال

وهم . كذا: والعامل الفوالين قال. كذا: العامل الفوالين قال ...املكلفني أال وهم النساء انغشوا مع األسف يف
فُدول يف الغالب كما يسميهم الغّزايل يف زمانه علماء . ليسوا من العلم يف شيء ال من قريب وال من بعيد

  هنا إيش؟.. شو بريسم امللكرسوم، يعين
واحلقيقة أم ُنصبوا هلداية الناس وتعليمهم، وهذا لوفعلوا ذلك ..مبشيه، فهذه  :الشيخ . مبشيه  :السائل 

  .لكانوا كاآلخرين مطرودين من وظائفهم كانوا علماء حقيقيني، واهللا املستعان
  ؟ ... :السائل 
  .بّني هاك . هذا التوجيه هذه هلا أهدافها  :الشيخ 

  .هنا ضحك الشيخ
قضية وزيادة ومغفرته يف طرح السالم، ومدى صحة احلديث الوارد فيها، وباملقابل احلديث  ... :السائل 



  .الوارد يف العكس يعين يف رد السالم 
يعين إذا ابتدأ السالم بإلقاء السالم فينتهي إىل وبركاته،  ...أي نعم، احلديث يف إلقاء السالم ما فيه :الشيخ 

واحلديث الذي ورد أو بعبارة  أدق الذي ُروي بأنه يف الرابعة قال رابعهم . السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  .فهي ثابتة. وأما الزيادة يف الرد وبركاته. فهذه هي رواية ضعيفة. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته

  .ومغفرته  :السائل 
  .يف الرد ومغفرته  :الشيخ 
  ... : السائل
هذا . فنحن نزيد يف الرد ومغفرته. ومغفرته يف الرد، يعين رجل قال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

وارد عن الرسول عليه السالم وكنا ذكرناه يف سلسلة األحاديث الصحيحة، وبإسناد يعين تقوم به احلجة من 
. ))وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها (( : جهة، مث هو مطابق للقرآن الكرمي املطابق القائل

فحيوا بأحسن منها (( ما نسخت اآلية اليت تتعلق . فإذا سّلم املسلم وقال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
هذه الزيادة جاءت يف حديث مث جاءت يف آثار ثابتة عن  )ومغفرته ( ال يزال هذا األمر قائًما وهو  ))

. زيادة ومغفرته يف الرد مشروعة، يف االبتداء غري مشروعة. ن خرجنا بنتيجة خالصتهابعض الصحابة فنح
  .واضح 
  . .اللي مسعته اليوم احلمد هللا وصححته يعين.. :السائل 
ا هو سّلم علّي لفت نظره إىل أنه   :الشيخ 

ّ
أنا حكيت مع أبو مالك كنت يف السيارة وكنت  أكاد أمشي مل

  .حنن منك أخذناها: قال.  إعادة نظرقال يل القضية حتتاج إىل
  . .مستوانا..أهل احلديث، حنن راح نسمع منك ... :السائل 
  كيف؟   :الشيخ 
  . .اللي هو عليه السالم كامل أزيد مغفرته زي ما أشرت ...فعًال ..بس مسعنا ردها  :السائل 
  .وال أزال أفعل ذلك، لكن ال أبتدئ، ال أكف  :الشيخ 
  وال ال ؟ ...أيب داوود فيه اللي تفضلت أنه ضعيف اللي كأنه يقع شيخنا لفظ :السائل 
  .ال فيه ومغفرته  :الشيخ 
  .ومغفرته باالبتداء، لكنه غري صحيح  :السائل 
  .أي نعم  :الشيخ 
يطرح السالم،  ...فيسلم على اجلميع. طيب يا أستاذ لقيت واحد دخل علينا قال السالم عليكم  :السائل 

محة اهللا وبركاته هل ده يسلم علي وعلى أخي وعليك وعلى اجلميع، بشوف لفظك بعد ما السالم عليكم ور 



  .يسلم السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته فيسلم على كل املوجودين
  . يعين إما ييجي يصافح ...بنحكي.. :الشيخ 
  ؟..كل ما نسلم على واحد نقول له السالم عليكم، وين نروح.. :السائل 
دخل الداخل يقول السالم عليكم مرة واحدة مث إذا أراد األكمل واألفضل وكان من امليسر أن  إذا  :الشيخ 

يصافح احلاضرين فرًدا فرًدا فعل ذلك، وإن كان يف الس مجع كبري جًدا وذلك أو هذه املصافحة غري ميسرة 
لسالم عليكم السالم أما كما يفعل بعض الناس ا. فيجلس حيث انتهى به الس ويكفيه إلقاءه السالم

كل واحد من اجلالسني بيسلفه سالم مع املصافحة فهذا تكلف بارز ليس له أصل . عليكم السالم عليكم
  .من طبيعة احلال يف السنة

  . .يعين يسلم، وأقول مرحًبا أيًضا :السائل 
اآلن الداخل يسلم  ال الكالم بعد السالم ما فيه مانع، لكن كالم قبل السالم ما فيه، لكن البحث  :الشيخ 

على اجلميع سالًما واحًدا مث إن تيسر له مصافحتهم فرًدا فرًدا فهذا هو األفضل، وما تيسر ما بيكون يعين 
لكن املصافحة يف احلقيقة وخباصة إذا  . أمث وقال، ألن املصافحة ليست يف الواجب كما هو شأن السالم

ما من مسلمين يلتقيان ( : قال عليه السالم كانت صادرة عن قلب سليم هلا فضيلة كبرية جًدا حيث
فاإلنسان يطمع .  )فيتصافحان إال تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف 

أن ُيالقي مثل هذه املصافحة اليت تكون سبًبا إلسقاط الذنوب بني احلاضرين إذا ما كانوا كلهم، فجلهم، إذا 
على املسلم أنه بعد إلقاءه السالم أن ..فلذلك. ، على األقل..ا بعضهمما كان جلهم فبعضهم، إن كان م

فالرسول عليه السالم  ...حيرص على إيش؟ على املصافحة إال إن كان هناك شيء من التكلف والتنطع
  .أظن جوابتك عن سؤالك يا أبو أمحد. )هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ( : يقول

  .ال، لسه  :السائل 
  ...فات ومش سامع اجلواب..اهللا أكرب، كل  :الشيخ 
  .تقبل اهللا تقبل اهللا بطلنا..يف املسجد كنا نصلي كل واحد..حنن  :السائل 
  .ال هييجي  :الشيخ 
ثاين واحد حبب أسلم  ...قال أروح أسلم عليه قال السالم عليكم...أو ال حبب الشيخ  :السائل 

  . .بقوله السالم عليكم..عليه
  .أتفضل ... :خ الشي

  كيف حالك طيب؟...هذا دخل وسلم قال السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، لكن  :السائل 
  .ما فيه مانع بعد السالم أي كالم. ما فيه مانع  :الشيخ 



  .جزاك اهللا خريا  :السائل 
  .وإياك  :الشيخ 
ا خنرج من املسجد السالم عليكم و ... :السائل 

ّ
  بده يقوله السالم عليكم وال ال؟أو أي واحد شافه ..مل

  إذا خرجت من املسجد؟  :الشيخ 
السالم عليكم، يف نفس املسجد وإحنا : قوله ...واحد جاء يسلم علي ...وال يف املسجد  ... :السائل 

  ؟..لسه
  ؟..كيف الصورة حنكيها    :الشيخ 
  .ما بيحصل يف املساجد حالًيا.. :السائل 
  .معلهش  :الشيخ 
  .أنت طالع من املسجد بيقابلك واحد السالم عليكمو   :السائل 
  .طيب  :الشيخ 
  ترد أنت تقابل واحد وأنت خارج يف الطريق السالم عليكم؟  :السائل 
  عم شو بيسأل أبوك؟..يعين إيش شوف  :الشيخ 
  ؟ ...بيسأل أنه إيش ما حنكي  :السائل 
  . .شو  :الشيخ 
  .سالم عليكمال: يعين إيش واجبه أنه يقول له  :السائل 
  . شو إيه يعين تسوي متشي معه  :الشيخ 
  ،..كل واحد.. :السائل 
كان عليه الصالة ( يا شيخنا لكن فيه البحث األول استمعنا الفائدة فيه حديث صحيح   :الشيخ 

، اإلمام النووي يف األذكار ينقل عن  )والسالم إذا سّلم سّلم ثالثًا وإذا تكلم تكلم ثالثًا ليُفهم عنه 
وتسليمه ثالثًا كان أحيانًا ليخص بعض الناس  ..." يقول . بعض أهل العلم لعله املاوردي إن مل ختن الذاكرة

، وليس كان دائًما يعين يقول هذا، وإمنا كان اختصاصه فالس فيه عشرين يسلم مث بعد  " ...بالسالم،
سليم فإن مل يكن كذلك فما هو الوجه  الثالث أو الرابع يقول السالم عليكم وهكذا فهل هذا التوجيه يعين

  ؟
  أوًال هل هو ذكر جملًسا ؟  :الشيخ 
  . ال من خالل الشرح، يعين هذا يعين  :السائل 
  .جملس وأن فيها إيهام ...إًذا من أين  :الشيخ 



  .نعم  :السائل 
ل ذكرته آنًفا إًذا نستعد اآلن لفهم ما نقله النووي بالضبط، الذي فهمته شيئان، الشيء األو   :الشيخ 

  .بتحفظ وهو الس، الشيء اآلخر أنه كان خيص بعضهم بالسالم وليس كلهم
  .نعم  :السائل 
طيب، هذا أوًال إذا سلمنا به ليس له عالقة مبوضوعنا السابق إطالًقا، ليس له عالقة مبوضوعنا   :الشيخ 

هذا التخصيص  ...طالقًا، نيجي السابق إطالقًا ألنه قضية أنه مع كل مصافحة سالم هذا ال يشهد له إ
  نسأل حنن هل هو رأي واجتهاد من اإلمام النووي رمحه اهللا، أم أتى عليه بدليل ؟

  بدليل؟ ...هو اجتهاد ... :السائل 
إن كان جاء بدليل فنحن تبًعا للدليل، وإن كان رد الرأي فأنا بأقول ليس من الضروري أن يكون   :الشيخ 

سالم، السالم ثالثًا والكلم ثالثًا من باب التخصيص وإيثار بعضهم على بعض وإمنا هو إلقاء الرسول عليه ال
فنحن كما قطع هو بأنه ما كان يفعل ذلك دائًما حنن . من باب احلاجة والذي يؤكد كون يكرر الكلمة ثالثًا

ويعيد الكلمة ثالثًا، نقول كذلك جممل السنة تدل أنه ما كان يفعل ذلك دائًما، نقول وإمنا كان يسلم ثالثًا 
فإًذا إعادة الكلمة واضحة هنا ألنه حلاجة حاجة تفهيم . وقد شرحها يف نفس احلديث ملاذا؟ لتفهم عنه

فنقول حنن ميكن أن يكون أيًضا تكرير السالم هو أيًضا بنفس احلاجة مث الذي يف ذهين يف هذه الساعة أن 
أيًضا ُيسمع عنه، أما إذا لقي أحد . تأذن يف الدخولالرسول كان يكرر السالم ثالثًا إذا طرق الباب يس

أصحابه أو مجاعة من أصحابه فما نُقل عنه إطالقًا بل نوى هذا ابتداًء، لو أن أحًدا قال له السالم عليكم 
. ، لكن من وراء الباب يف سبيل االستئذان حيسن التثليث هنا يف السالم. السالم عليكم السالم عليكم

فهمه من هذا احلديث وليس من باب التخصيص الذي يستلزم إيش؟ تفضيل وإيثار شخص فهذا الذي أنا أ
  .مبعاملة ما دون شخص آخر

يعين أيًضا أنه من باب االجتهاد . إنه لالستئذان: كما تفضلت أستاذي كما قلت..يعين يا شيخنا :السائل 
  . .ومجع النصوص

  .ال، هو كذلك   :الشيخ 
  .زاك اهللا خريًاهو كذلك، نعم، ج  :السائل 
  سؤال يا شيخ؟  :السائل 
  .تفضل  :الشيخ 
حديث يرويه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يقول صليت مع  "سبل السالم "قرأت يف كتاب   :السائل 

رسول اهللا اللهم صل على سيدنا حممد عشر ركعات ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد 



أما بالنسبة للركعات ركعتان بعد املغرب قال يف بيته، . ملغرب وركعتان بعد العشاءالظهر وركعتان بعد ا
فأنا يعين ما بأعرف فهمت . هذا ملحق احلديث. وركعتان بعد العشاء يف بيته، ورمبا قال ركعتان بعد اجلمعة

، ركعتان قبل من هذا أنه قبل اجلمعة ما فيه ركعتان وفهمت كذلك أنه أصلي املغرب والعشاء والظهر قبل
الظهر وبعد الظهر يف املسجد، وبيقول وهو بيعّلق الكاتب أن اليت مل يرد فيها يف بيته فيجوز أن ُتصلى يف 

  .املسجد
فصلوا أيها الناس في ( : لقوله عليه السالم يف احلديث الصحيح. ال، أنا ما أرى هذا الرأي  :الشيخ 

، فهل التعميم يف كالم الرسول عليه السالم هو  )توبة بيوتكم فإن أفضل صالة المرء في بيته إال المك
الذي ينبغي أن ُجيعل شريعة ألفراد املسلمني؟ فلو ثبت وهذا غري ثابت وإمنا هذا استنباط كونه ذكر يف بيته 

يف بعض الصلوات ومل يذكر ذلك يف بقية الصلوات هذا ليس نًصا أنه يف بقية الصلوات كان إيه؟ يصلي 
لكن لو فرضنا أنه فعل ذلك ففعله عليه السالم دائًما . د، ليس عندنا مثل هذا النص إطالقًاالسنة يف املسج

وأبًدا ُيستفاد منه شيء لصاحل املسلمني ولتقومي مفامههم ألقواله عليه السالم، فهو قد يُفهم الشيء وغريه 
يف املسجد هو لبيان أن ذلك أحب إليه مما فعله، ملاذا؟ ألنه يريد البيان للناس فهو إذا صلى بعض السنن 

يف احلديث حديث . جيوز، ولكن بقوله يبني ما هو األفضل فيكون األفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة
طيب هادول كان يقيًنا . ابن عمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  كان يصلي العشر ركعات ركعتني يف الفجر

  .رية جًدا أنه كان يصليها يف البيت مث إيه؟ خيرجيصليهم يف البيت، عندنا أحاديث كثرية كث
  .إذا مسحت  :السائل 
  .تفضل  :الشيخ 
هو احلديث آخر يعين يتبعه مباشرة عن عائشة رضي اهللا عنها أنه كان يصلي رغيبة الفجر يف   :السائل 

يصلي ركعيت إن عبد اهللا بن عمر عندما رأى الرسول صلى اهللا عليه وسلم  : البيت، يعين الكاتب يقول
الفجر يف املسجد مل يره يصليها يف البيت، وعائشة كانت عنده يف البيت فكانت هي تراه يصليها يف البيت 

  .إنه جيوز هذا وهذا: فيقول
  ما اختلفنا، بس وين احلديث إن الرسول كان يصلي سنة الفجر يف املسجد؟  :الشيخ 
  .عن عبد اهللا بن عمر  :السائل 
  .يف املسجد: و ما قالكيف؟ ال ه   :الشيخ 
  .يف بيته: وهو ما قال  :السائل 
  . .مش ضروري يكون ما قال  :الشيخ 
  .هيك يعين  :السائل 



  .متام  :الشيخ 
  طيب ليش أورد ذاك يف بيته وهدول ما أوردهم؟  :السائل 
سارة علمية، هذا يعين سؤال يرد لكننا بسبب عجزنا عن اجلواب القاطع ملاذا، ما بيرتتب عليه خ  :الشيخ 

ممكن بسبب أو أكثر من سبب، لكن هل حنن إىل اآلن مل . لكن الناس تتوق فعًال أنه تعرف ملاذا مل يقل
فما عرفنا هل نعطل  ...نعرف اجلواب، مثًل هذا السؤال ملاذا مل يقل سنة الفجر أو ركعيت الفجر يف بيته، 

فأفضل من صالة ( يف احلديث السابق  النصوص األخرى مثل حديث السيدة عائشة وقوله عليه السالم
ا مل يذكر يف سنة الفجر يف بيته معناها  )المرء في بيه إال المكتوبة 

ّ
بنعطل هذه النصوص وبنقول ال، هو مل

مث النتيجة اليت أنت تنقلها عن ذلك الكاتب وهو أنه جيوز أن يصليها يف . أنه كان يصليها يف مسجده، ال
هذه نتيجة، حنن يف النتيجة اتفقنا معه، أي جيوز األمران، لكننا .يف املسجد البيت وجيوز أن يصليها إيش؟

ما هو . سنسأل السؤال التايل أال وهو ما هو األفضل يف سنة الفجر مثًال؟ ألنه ما زال البحث حوهلا
  األفضل أيصليهما يف البيت أم يف املسجد ؟

  .حسب احلديث اللي أتفضلت فيه يف البيت   :السائل 
  .طيب وحسب ما يقول ذلك الكاتب  :خ الشي

  . هو مقلش األفضل، يعين أنا  :السائل 
معليش حنن اتفقنا معه يف اجلواز، لكن أريد أن ألفت النظر ما هي الفائدة من تقدير الكاتب   :الشيخ 

يش؟ يف الذي تشري إليه أنه عدم ذكر ابن عمر يف سنة الفجر البيت  معناه الظهر،  معناه أنه كان يصليها إ
فاجلواب يثبت بأقل من ذلك، وإن كانت الثمرة بني . ما مثرة هذا؟ إن كانت الثمرة أن نقول باجلواز. املسجد

 )أفضل صالة المرء في بيته إال المكتوبة ( . ال: أن يصليها يف البيت وبني يصليها يف املسجد اجلواب
ن يصلي سنة الظهر يف املسجد، ما هي الثمرة؟ فإًذا هب أن هناك نًصا صرًحيا يف أن الرسول عليه السالم كا

  .اجلواز، اجلواز
  .اجلواز  :السائل 
  أما األفضل؟  :الشيخ 
  .يف البيت  :السائل 
  .بال شك  :الشيخ 
يعين إذا كنت أنا مثًال طالب أين أطبق السنة، يعين أحب أن أطبق السنة لو صليتها مرة يف البيت   :السائل 

  ومرة يف املسجد؟
  .تكون خالفت السنة  :الشيخ 



  .آه  :السائل 
لكن أريد أن ألفت  ...تكون خالفت السنة، تكون خالفت السنة العملية وخالفت السنة القولية   :الشيخ 

النظر ما هي الفائدة من تقدير الكاتب الذي تشري إليه أنه عدم ذكر ابن عمر يف سنة الفجر البيت  معناه 
فاجلواب . ما مثرة هذا؟ إن كانت الثمرة أن نقول باجلواز. ش؟ يف املسجدالظهر، معناه أنه كان يصليها إي

( . بني أن يصليها يف البيت وبني يصليها يف املسجد اجلواب ال ...يثبت بأقل من ذلك، وإن كانت الثمرة 
كان فإًذا هب أن هناك نًصا صرًحيا يف أن الرسول عليه السالم   )أفضل صالة المرء في بيته إال المكتوبة 

  .يصلي سنة الظهر يف املسجد، ما هي الثمرة؟ اجلواز، اجلواز
  .اجلواز  :السائل 
  أما األفضل؟  :الشيخ 
  .يف البيت  :السائل 
  .بال شك  :الشيخ 
يعين إذا كنت أنا مثًال طالب أين أطبق السنة، يعين أحب أن أطبق السنة لو صليتها مرة يف البيت   :السائل 

  ومرة يف املسجد؟
  .تكون خالفت السنة  :خ الشي

  .آه  :السائل 
تكون خالفت السنة العملية وخالفت السنة القولية اليت تنص على األفضلية لكن يف كل من   :الشيخ 

  .احلالتني أو من املخالفتني إذا صليت يف املسجد فهو جائز، لكن تركت األفضل
  .تركت األفضل  :السائل 
  .سول، واألفضل الذي حض عليه الرسولاألفضل الذي فعله الر . إيه  :الشيخ 
  .إًذا األفضل يف البيت  :السائل 
  .آه، بال شك  :الشيخ 
  .فإذا كان هناك ضرورة يصلي يف املسجد  :السائل 
  .مش شرط يكون فيه ضرورة، ولو لغري ضرورة حلاجة  :الشيخ 
  .هو هذا اللي كنت قاصده يعين  :السائل 
غري احلاجة فإذا صالها أو يعين عدم اهتمام وعدم رغبة يف الفضائل من الضرورة  ...معليش، ألن  :الشيخ 

األعمال فصالها يف املسجد ما يف مانع لكن ييجي يعين يكون على بينة أنه األفضل هو كما قال عليه 
  .)فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صالة المرء في بيه إال المكتوبة ( : السالم



  .ديث ولذلك من أجل هذا احل
اختلفوا قدميًا وحديثًا يف صالة القيام وصالة الرتاويح هل يصليها يف املسجد أم يصليها يف  ... :الشيخ 

  البيت؟ لعله طرق مسعك مثل هذا اخلالف؟
  .نعم  :السائل 
طيب، فالذين يرجحون الصالة يف املسجد حيتجون بأن الرسول عليه السالم الذي قال احلديث   :الشيخ 
هو الذي سن سنة القيام يف رمضان يف املسجد مث ترك ذلك لقوله املعروف  )فصلوا في بيوتكم  (: القويل

فبوفاة الرسول عليه السالم انتهى التشريع فما فيه توهم من غري احلكم . خلشية إيش؟ أن تفرض عليهم
ادر من قوله عليه الشرعي الذي ترك الرسول أمته عليه فعاد اجلمهور يصلون يف املسجد مجاعة خالف ما يتب

فهنا يقال، وهنا بيت القصيد أيًضا كما يقال هذا  )فإن صالة المرء في بيته إال المكتوبة ( السالم 
نقول هذا تعميم  )فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صالة المرء في بيته إال المكتوبة ( احلديث 

سبًبا لتعديل وما أقول تغيري احلكم الشرعي،  إال إذا وجد عارض، هذا العارض يف كثري من األحيان يكون
مثًال معلوم لدى اجلميع أن صالة املرأة يف بيتها أفضل هلا من الصالة يف املسجد ومع ذلك حنن نشاهد يف 
السنة أن النساء يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم  كّن يؤثرن الصالة يف املسجد فكيف هذا؟ اجلواب أن 

لكن إذا كان يف املسجد فائدة علمية وعظية تربوية ال تتمكن املرأة من  )خيٌر لهن  وبيوتهن( القاعدة هو 
واضح إىل . حتصليها وهي تصلي وال خترج من عقر دارها حينئٍذ يصبح املفضول فاضًال والفاضل مفضوًال 

  هنا؟
د وكانت املرأة ال صالة الرتاويح كذلك، إذا كان هناك مجاعة من املسلمني يصلون القيام يف رمضان يف املسج

تشعر بفضيلة الليايل ليايل رمضان بل تشعر بوحشة، يعين ما يف حوهلا مجاعة علمية مجاعة صاحلني يقيمون 
الصالة اليت تتخصص ليايل رمضان ا، بل تشعر بأن احلياة اليت ميكن أن نسميها اليوم باحلياة الروحية 

  .ا يف املسجد حينذاك أفضل من صالا يف بيتهاتسمو هناك يف املسجد مع مجاعة املسلمني فتكون صال
وخباصة أن الرسول عليه السالم قد كان ذكر حديثًا معناه أن من صلى صالة العشاء مع اجلماعة أو مع 

إًذا فهنا فيه فضيلة . اإلمام مث قام فصلى مع اإلمام وانصرف مع اإلمام إذا انصرف اإلمام ُكتب له قيام ليلة
ة اجلماعة يف هذه الصالة اليت أحياها الرسول ثالث ليايل، فيه فضيلة خاصة تساوي خاصة خالصتها صال
النساء يف عهد الرسول عليه السالم ويف العهود اليت تلت ذلك العهد وخباصة يف : قيام الليل ولذلك قلنا

وتكم فإن أفضل فصلوا في بي( عهد عمر لقد كّن النساء حيضرن القيام يف املسجد، فإًذا قوله عليه السالم 
هذا هو النظام العام وتبقى كل السنن هو األفضل أن تصلى يف البيت  )صالة المرء في بيته إال المكتوبة 



إال إذا قام دليل يضطرنا أن نقول خبالف ما اقتضاه هذا احلديث وفيما كنا فيه من السنن الرواتب ال يوجد 
مس أن ُتصلى يف املسجد وإمنا العكس هو أي دليل يُفضل أي سنة من السنن، من سنن الصلوات اخل

  .التمام 
  .جزاك اهللا خري  :السائل 
  .وإياك  :الشيخ 
  هو فقط بالنسبة إىل السنة اللي قبل اجلمعة ؟  :السائل 
  .هذه ليس هلا أصل  :الشيخ 
  ؟...طيب، بالنسبة   :السائل 
  ؟..خصلت وال باقي عليك: سائل 
  . .ال لسة عليه  :الشيخ 
طيب، هنا يف األردن أنت مالحظ يعين يف صالة اجلمعة معظم الناس يعين يقومون يصلون بني   :السائل 

  األذانني ؟
  .نعم  :الشيخ 
طيب ليه ما يكون هناك وعظ وإرشاد بني أهل العلم يعين يفهموهم أن هذه ليست من السنة، أو   :السائل 

  الشيخ؟ ...ما حكمها
  .ألنه حكى عن أصحاب العمائم آنًفا وماذا يقولون. ند أبو عدنانأما عن اجلواب األول فهو ع  :الشيخ 
لكن اليوم أنا صليت يف مسجد يف األشرفية عند بيت أبوي ما فيه واحد ما قام إال أنا  ... :السائل 

ا قضت يعين الصالة ..أنا بقيت جالس وال الباقي كله صلى صالة. جالس..اللي
ّ
أنا صليت ست ركعات مل

  . ست، عندما أذن فكلهم قاموا يصلوا إال أنا، يعين بيتعجبوا مينقبل اجلمعة وجل
لكن سؤالك ملاذا؟ ألن اجلو مينع كثري من الناس أن يتحدثوا هكذا علًنا . بالغرباء ...إن شاء اهللا   :الشيخ 

  يف املساجد وأنت ما أظنك إال يعين ما خرجت من هذا البلد، أنت مقيم هنا ؟
  .نعم  :السائل 
خرب عن إمام من أئمة ..والبد بلغك مساعي املومأ إليه آنًفا من أخونا أبو عدنان كيف أنه بس  :الشيخ 

ما . املساجد بأنه حتدث يف هذا املوضوع أو يف أمثاله وخباصة إذا كان غريًبا عن البلد يقرر إخراجه من البلد
  ؟..بلغك شيء

  .هو أين بدي أوصل للنقطة هذه الصحيحة  :السائل 
  ...فأنا وصلتك إًذا إليها   :الشيخ 



  .يعين إذا مسحت يا سيدنا الشيخ  :السائل 
  .أتفضل  :الشيخ 
جلست يف أحد املساجد يف حلقة علم، جملس علم وأحد اإلخوان سأل عن اللحم ...أحًقا إنه   :السائل 
إن هذا : لسة فقالهذا الكالم فالشاهد أن املسئول اللي هو العامل هناك يعترب يف اجل..من سنتني ...البلغاري

  .حرام
  .جزاك اهللا خريا  :الشيخ 
حاولت أنا أتصل يف وزارة األوقاف واتصلت بأحد املسئولني الكبار، يعين فدار بينا احلديث،   :السائل 

الدليل إن إحنا : وما هو الدليل؟ قال. ال مش حرام: قال. احلديث بيين وبينه إنه هل اللحم البلغاري حرام
  .خمتومة من قاضي بلغاريا الشرعي بيجينا الشهادة

  .ما شاء اهللا  :الشيخ 
إين أنا وإياه : وبيقول يل..واستدعينا مساعد القاضي يعين اللي بينوب عنه من بلغاريا: قال  :السائل 

إن : قال. جلست يف مكان وسألته يعين من لساين ال لسانه كيف ُتذبح وتبعث لألردن هذه الذبائح
قال وحنن هنا يكفينا  ...لغاري هو الذي يشرف على الذبح وإذا غاب بسد أنا حملهالقاضي أو املفيت الب

إحنا كمواطنني يعين يكفينا شهادتكم، شهادتكم أنتم تكفينا وننحن : قلت له. هذه الشهادة اليت بتأتينا
واملرشدين بيت القصيد اللي قلت أنا، فبقول له إذا كان اللحم البلغاري حرام ما مينع الوعاظ ..بنكر على

فبيكون . واإلمام أن يقف على املنرب يف أثناء خطبة اجلمعة ويوحي إىل الناس يا إخوان هذا حرام ال تأكلوه
طيب . حمدش بيقدر: قال. هو خلي نقول ى عن املنكر وأمر باملعروف وفهم هالناس والعامل اللي بيشرتوه

  . ما بيصري إًذا تطعموا الناس حرام وأنتم
  أحد يقدر مني قال؟ما   :الشيخ 
  .اإلمام، إمام اجلامع اللي بيطلع يعمل اخلطبة ما هو خمول بأنه يقول هذا الكالم  :السائل 
  مني يقول هيك؟  :الشيخ 
  هذا اللي مسعته منهم يعين؟  :السائل 
  ما هو إيه؟  :الشيخ 
ئمة اللي بيخطبوا وقالوا إنه ال، األوقات، هو قال األوقات، قال لو أنه حرام كان أوحينا إىل األ  :السائل 

فمن هون إحنا سيدنا جزاك اهللا خري توضيح ألنه فيه  ...فأنا من هنا. فقال إنه مش حرام وحالل. حرام
  الشيخ عبد اهللا الصديقي ميكن مسعت بيه؟

  .نعم  :الشيخ 



إن كل اللحوم عامل ندوة يف جبل الزور قبل حوايل أسبوعني أو ثالثةوحضرا أنا فسألوه وقال   :السائل 
  .ما فيه شيء حالل ائًيا: اللي بتيجي من أوروبا والبالد الشيوعية كله حرام، قال

  .كثر خريه   :الشيخ 
  .هادولة احلني يعين ما بيذحبوا على طريقة أهل الكتاب: قال. طعام أهل الكتاب: قالوا له  :السائل 

بة فول، علبة فول وإذا هي مكتوب عليها مذبوحة إال اشرتيت عل ...أنا واهللا ...أنا من يومني : سائل آخر
  . .على الطريقة اإلسالمية..على الطريقة اإلسالمية، إيه، هذه حلمة

يف بلغاريا هجرة، أجروهم البلغار من األتراك ..يف بلغاريا حوايل ربع أو نصف مليون تركي: سائل آخر
سلمني يف بلغاريا بييجي يذحبوها، يعين أال يعين ما هو بيحتجوا بيقول إنه هناك ما فيه ناس م..املسلمني

جيوز أن يكون املتعهد يكون متعهد أردين من هون اللي بيستورد من هناك أنه بيشرتط مثًال أنه يكون عمال 
تركيني مسلمني هم اللي بيذحبوا، يعين أال يكون جيوز أن يكون املتعهد اللي، بقول متعهد أردين من هون 

نه بيشرتط مثًال أنه يكون عمال تركيني مش مسلمني هم اللي بيذحبوا مثًال أو شيء اللي بيستورد من هناك أ
أو أنا يعين يا سيدنا الشيخ كمواطن حريص على تطبيق السنة والشرع اإلسالم، يلزمين أين أحترى يف بلغاريا 

  .وجزاك اهللا خريًا..اللي موجودين..عن هذا اللحم حىت آكله مثًال أو بيكفيين شهادة كل
تفسريها، جزاك اهللا خري، تفسريها عند  ))وطعام الذين أوتوا الكتاب حٌل لكم (( أوًال يا أخي   :الشيخ 

علماء التفسري أي ذحبائهم فُيشرتك يف ذبيحة غري مسلم شرطان اثنان الشرط األول أن يكون الذابح من 
مل يكن ُذبح ذًحبا فهو قتل، مهما  وكل ما . أهل الكتاب، والشرط اآلخر أن يكون ذبح ذًحبا ومل يقتل قتًال 

أوًال البلغاريون اليوم كأمة . كان طريقة القتل، نعود اآلن إىل النظر يف حتقق الشرطني دول يف اللحم البلغاري 
ميثلها احلكام فهم خرجوا عن كوم من أهل الكتاب كالسوفييت، وهذا بطبيعة احلال ال ينفي أن يكون 

يزال على نصرانيته، ولكن احلكم بيد احلكام الذين هم ليسوا من النصارى بل  هناك كثري من أفراد الشعب ال
هم مالحدة، مث ال شك أننا نرى يف كل دولة أن الذين يكونون عندهم موظفني يكونوا من قبيلهم ويكونون 

على دينهم فيغلب على الظن أن هذه الذبائح اليت نسميها ذبائح هي من ذبح البلغاريني الذي ليسوا 
فإًذا أقل ما يقال أننا حنن يف شك كبري إذا ما قلنا على غلبة الظن أن الذين . صارى وإمنا هم شيوعيونن

يذحبون إذا فرضنا أم يذحبون فهم ليسوا من أهل الكتاب قلت حتفًظا حنن على شك من كوم من أهل 
  واضح إىل هنا؟. الكتاب
  .نعم  :السائل 
هو الذبح هب أن الذين يذحبون هم من أهل الكتاب فهل يذحبون ذًحبا طيب، بقي الشرط الثاين و   :الشيخ 

أم يقتلون قتًال؟ كل الذين يذهبون إىل بالد الغرب يشهدون ويعرفون بأن األوربيني ال ميكن أن يذحبوا ذًحبا 



  شرعًيا وذلك لسببني اثنني 
يَن ال يـُْؤِمُنوَن ِباللِه َوال بِاْليَـْوِم اآلِخِر َوال َقاتُِلوا الذِ (( : األول أم كما قال ربنا عز وجل يف القرآن الكرمي

اْلِجْزيََة َعْن َيٍد  ُيَحرُموَن َما َحرَم اللُه َوَرُسوُلُه َوال َيِديُنوَن ِديَن اْلَحق ِمَن الِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتى يـُْعُطوا
. فإًذا هم ال ُحيرمون وال حيللون. حالل وشيء امسه حرامفهم ما فيه عندهم شيء امسه . ))َوُهْم َصاِغُروَن 

لو كانوا من أهل الكتاب ما فيه عنده شيء امسه حالل وشيء امسه حرام، إذ األمر كذلك فما يكفي أن 
  .يكون متويل ذبح الذبيحة وهو كتابًيا بل البد أن يكون قد ذحبها ذًحبا شرعًيا

 الشرط الثاين من جهة أن هؤالء النصارى ال ُحيرمون وال الشك يأيت، الشك على األقل يأيت يف: فقلت
ويدخلون إليه من أقرب باب، يكون من صاحلهم . حيللون، فإًذا ماذا يفعلون؟ يأتون األمر من أقرب طريق

  .املادي
فنحن نعلم جًدا أن اجلماعة غلبت عليهم احلياة املادية واهللا عز وجل قد دمغهم منذ القدمي حني قال رب 

نـَْيا َوُهْم َعِن اآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن (( : ملني يف القرآن الكرميالعا فإًذا . ، آه ))يـَْعَلُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الد
الذبح الشرعي كما نعلم بالتجربة يأخذ وقًتا طويًال، هذا الوقت عندهم له مثًن مثن غايل جًدا، ولذلك فهم 

بأقرب طريق وليس بالطريقة اإلسالمية ألن هذه تأخذ وقًتا خبالف إيه؟  يقتلون احليوان الذي يُراد أكله
  .طريقتهم

قلت الذين يذهبون إىل تلك البالد يعرفون أن األوربيني ال يذحبون وإمنا يقتلون قتًال، أنا شخصًيا 
اإلخوان بسيطة، ُقدر يل أين سافرت إىل بريطانيا وسافرت إىل أسبانيا، يف بريطانيا نزلنا عند بعض ..يل

ا ذهبنا إىل لندن كان الرجل يف 
ّ
املسلمني من اهلنود كنا التقينا به يف بعض العمرات يف جدة فتعرفنا عليه، ومل

ما ..استقبالنا جزاه اهللا خريًا ونزلنا عنده وعرفنا أن مهنته اجلزارة وأن عنده يعين جمزرة على الطريقة اإلسالمية
ح على الطريقة اإلسالمية مع توفر الوسائل امليكانيكية املتوفرة اليوم تفرجنا، شوفوا الوقت اللي بيأخذه الذب

دخلنا إىل مكان فيه باحة وفيه فسحة وفيه على اليمني مدخل يوصلنا إىل مرابض . يف هذا الزمان
رجل أخرج القطيع من احلظرية هذه راس بعد راس مث يذهب إىل مكان بعيد شوية عن احلظرية، وهناك ..الغنم

وال يكاد الدم . حدمها خمتص بأن يأخذ الدابة ويغللها بيديه جيًدا والثانية يذحبها مع التسميةشخصان أ
  .يسيل يف جمرى منظم إال وتعلق هذه الدابة بشناجر، شو تسميها هذه

  ... :السائل 
  .ال اسم ثاين  :الشيخ 
  .ُكالب   :السائل 
فعه دفعة هكذا، نفرتض أن الذبح كان هنا إال ويعلق هذا احليوان بالكالب فيد..كالب، آه،   :الشيخ 



بيدفعه هيك حنو شيء مثانية أمتار ميشي يف سكة مث بيتحول وراء هذا اجلدار مثًالفرحنا حنن نتفرج وين 
وصل، وصل عند شخص ينتظر الدابة تأتيه، إذا ما أتته بتكون ارتاحت ما عاد فيها روح إطالقًا بردت يعين، 

البدن، هذه وظيفته فقط، فإذا ما سلخ اجللد عن البدن ألقى اجللد يف برميل مث  فيبدؤوا إيه؟ بسلخ اجللد عن
يدفعها الدفعة األخرية، الدفعة األخرية فيه هناك شخصني، شخص يشق البطن ويستخرج األمعاء والبدن، 

 والكرش وحنو ذلك، إذا ما انتهى الشخص الثاين وظيفته يأخذ املضخة يفتحها ماء قوي جًدا وبيغسلها
األيش؟ الذبيحة غسًال تاًما فإذا ما أصبحت تلمع من النظافة دفعها الدفعة األخرية وراحت على امليزان، 

هذا الذبح عم بتشوف مراحل تأخذ إيه زمن  . علشان حسام طبًعا..يسجل هناك كل ذبيحةكم كيلو
م يعلمون أن الذبائح كثري، قال لنا صاحبنا هذا أصبح اإلجنليز أنفسهم يشرتون منه من هذه الذبائح أل

من الطريقة الطبية أنفع وأصح من تلك الذبائح اليت هم يذحبوا، وقال لنا أنه كل يوم بيذبح سبعمائة راس 
ما حضرت يعين رقًما خيايل ..وعنده أيًضا مدجنة ويذحبها بنفس الطريقة..عن املسلمني..من الغنم، كل يوم

وفناها يف بريطانيا ورأينا نفس الربيطانيني يقبلون على هذه اللي ش..جًدا ألوف مؤلفة من الدجاج، هذه
أما الذي الحظته يف . الذبائح لعلمهم أن ذحبائهم ليست صحية فضًال عن أن تكون إيش ذبائح شرعية

أسبانيا بنفسي دخلنا السوق فوجدنا الصناديق الزجاجية اليت بتكون مربدة ومكيفة وموضوع فيها الدجاج 
تراه برأسه وليس هناك ذبح، الدجاج موضوع يف اجلام هذا ما الزجاج بييجي اإلنسان اللي  املذبوح، فالدجاج

فإذا عرضنا هذه احلقائق . بيشرتي دجاجة برأسها وهي غري مذبوحة إًذا هذه خنقوها خنًقا كما نسمع يعين
، بيلقي شبهة أن بتجارب الناس الكثرية وجتارب بعض الناس القليلني من أمثايل أقل شيء هذا بيلقي شبهة

الذبائح هذه ُتذبح على الطريقة اإلسالمية أن هلم أن يذحبوا على الطريقة اإلسالمية وهم ال ُحيرمون ما حرم 
وسعتم هذه الطريقة ألن هذه تأخذ زمن ..إذا قلنا واهللا املصلحة التجارية. اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق

ثانًيا جتارب . كسب املادي الذي ال يرعون فيه حراًما وال حالًال املادي وال..ألن..طويل وطويل جًدا، وهنا
أنه علبة الفول مكتوب . مسعت آنًفا أن ما يضحك ويبكي يف آن واحد. أخرى وقعت لكثري من الناس

لكن ميكن مسعت أنت أن األمساك كانت تذهب إىل السعودية ومكتوب عليها ذحبت على الطريقة . عليها
حت هذه موضة العصر احلاضر للتغرير باملسلمني ُيكتب على كل شيء على الطريقة يعين أصب. اإلسالمية
  .من باب إيه؟ الدعاية. اإلسالمية

نرجع اآلن ملا يتعلق بنا حنن املسلمني، القصة اللي أنت حكيتها وهذه يف الواقع إحنا نتخذها من جديد 
  .معه بأنه وسيلة لكي ال نطمئن هلذه الذبائح يقول لك صاحبك الذي حتدثت 

  حكى مع وكيل مني؟ املفيت البلغاري؟ :الشيخ 
  .نائب املفيت  :السائل 



نائب املفيت، حنن لو كان لنا أن جنتمع مع هذا اإلنسان ونفهمه الشرع أنت يا حضرة فوالين أو   :الشيخ 
مقبولة شرًعا؟ فالن هذا الوكيل أنت تعرفه من الناحية الشرعية يعين لو أراد أنه يؤدي شهادة فهل شهادته 

ال، ألنه ما بيعرفه، يعين جمرد ما يرجع من بالد الكفر وهو يقول إنه مسلم وإنه وكيل املفيت : طبًعا اجلواب
هل هذا معناه أنه صارت شهادته مقبولة، يعين هل هو عدل يف الشرع اإلسالمي وال ميكن يكون مثل هذا 

  . .تبع مفيت الروس، شو امسه؟ مفيت الروس؟ سفييت
  .جابوه إمبارح يف التليفزيون  :ائل الس

هادول يا أخي املفتني املوجودين خاصة يف دول الغرب، حنن قلنا مع األسف بعض ا ملفتني، مع   :الشيخ 
األسف بعض املفتني يف بعض البالد اإلسالمية وضعوا لتسليك األمور باسم الشرع، فهناك من باب أوىل أن 

يا مسلمون يف بالدنا يعين ال تثروا . هذا ما بيخالف الشرعية اإلسالمية يوقعوا على بياض أن ...يكون هؤالء
جمرد ما جيينا ..ال تتحركوا هذه شهادة مفيت، وهذه شهادة وكيل املفيت أو نائبة أو إىل آخره، فنحن ما جيوز

ي عادة بني وفعًال لو فرضنا أنه عنده إثباتات كتلك اإلثباتات اليت جتر . أوًال أنا وكيل مفيت: واحد يقول
بال . الدول إلثبات أن فالن سفري من ِقبل أمريكا، فالن سفري من روسيا، فالن سفري من فرنسا، إىل آخره

  .شك هذه اإلثباتات ال تثبت بسهولة
لو فرضنا فالن جانا مبثل هذه اإلثباتات يأيت السؤال األخري أنت يا حضرة املسلم املوكل ذه الذبائح عرفت 

ثبت لديه يقيًنا أنه وكيل املفيت هناك؟ هل ثبت لديك أنه هو علم؟ وأنه شهادته تقبل؟ وأن عدالة هذا الذي 
لكي يتمكن الدولة البلغارية من إيش؟ من  ...هذه الشهادة ليست هي إال نوع من أنواع التجارة لكي

م بعتوا جلنة خاصة إىل هذا اخلرب، ميكن إخواننا مسعوا أيًضا أ ...تصدير هذه الذبائح إىل البالد اإلسالمية 
  مسعتم هذا الشيء وال ال؟. هنا لتشرف على طريقة الذبح

  .شوفنا واحد من اللي راحوا  :السائل 
  .علشان يشوفوا إيش؟ الذبح هناك أنه جيري على الطريقة اإلسالمية. شاف واحد من اللي راحوا  :الشيخ 

  


